
دور التثقيف والتوعية الستدامة المياه
فيصل بن محمد الفيصل . د

أستاذ المساعد في جامعة الملك سعود قسم الهندسة المدنية

Falfaisal@ksu.edu.sa

mailto:Falfaisal@ksu.edu.sa


منيةكافوجودةبكمياتالمياهاستخدامعلىالقدرةهيالمائيةالموارداستدامة

فييئيةالبوالنظمالبشراحتياجاتلتلبيةالعالميالنطاقإلىالمحليالنطاق

تحدثهايالتاألضرارمنالبشرحياةوحمايةلحفاظاوكذألكوالمستقبلالحاضر

.حياةالاستدامةعلىتؤثروالتياإلنسانصنعمنالتيالكوارثوالطبيعة

(المائيةالموارداستدامة:كتاب)

دور التثقيف والتوعية الستدامة المياه

المائيةالمواردستدامةأإىلتستندأنيجب



:معاييرأربعةعلىيتمالحضريةالمناطقفيالمياهإدارةألنظمةاالستدامةتقييم▪

.بيئيمعيار1.

.اقتصاديمعيار2.

.اجتماعيرمعيا3.

.هندسيمعيار4.

.الجمهورمشاركةبدونتحقيقهيمكنالللمياهالمتكاملةاإلدارةنهجفيالمستدامةالتنمية▪

تقييم االستدامة



تقييم االستدامة

* Foxon, T. J., McIlkenny, G., Gilmour, D., Oltean-Dumbrava, C., Souter, N., Ashley, R., ... & Moir, J. (2002). Sustainability criteria for decision support in the UK water 

industry. Journal of Environmental Planning and Management, 45(2), 285-301.

.بيئيمعيار1.

.اقتصاديمعيار2.

.اجتماعيرمعيا3.

.هندسيمعيار4.
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استخداملتقليل(1:المستهلكيفعلهأنيمكنماعلىالمياهعلىالحفاظبشأنالتثقيفيركز▪

.المياهإمداداتعلىالتأثير(2والمياه

استراتيجياتذوتنفيالمياهعلىالحفاظقيمةحولالمستهلكينتثقيفعلىالمبادراتتركز▪

.(Connectourfuture.org)العاملةالشركاتاوللسكانللمياهاليومياالستخداملتقليل

ما هو تعليم الحفاظ على المياه؟



برامج التثقيف في مجال الحفاظ على المياه

إثبات : الجزء األول
ي 
 
أهمية التثقيف ف
مجال الحفاظ عىل 

المياه

م التعلي: الجزء الثالث

امج  العام والبر

المدرسية

أهداف برنامج التعليم العام-1

امج المدرسية-2 أدوات : البر

خاصة للطالب

ي 
امج : الجزء الثان  البر

ي 
التعليمية لموظف 
نظام المياه

قائمة : الجزء الرابع
التحقق الخاصة 
نامج تعليم  ببر

الحفاظ عىل المياه

(Georgia Environmental Protection Division)



.العامالتعليمبرنامجأهداف1.

الوعيلبناءمحددةأدوات:العاموالفهمالوعيبناء2.

.المياهلحفظوالفهمالعام

.للطالبخاصةأدوات:المدرسيةالبرامج1.

التعليم العام والبرامج المدرسية: الجزء الثالث



العامالتعليمبرنامجأهداف-1

 
 
ا يهدف الحفاظ عىل المياه أيض
ن جودة المياه .إىل تحسي 

الفوائد البيئية المتالك المياه محلية
وتقليل الطلب عىل المياه وتقليل 
.استخراج المياه

ي الكفاءة 
ن
ستوفر االستثمارات ف

والحفظ لمستخدمي المياه مدخرات 
طويلة األجل مقارنة بتكلفة تطوير 
وإنشاء مصادر جديدة إلمدادات 
المياه ومرافق معالجة مياه الرصف 
.الصحي 

ي نقل ال
ن
مياهالتكاليف المصاحبة ف

المناظر الطبيعية الذكية للمياه ، 
والري الفعال ، وممارسات العناية 
.بالحدائق ، والبستنة

طرق مشاركة المعلومات حول أهمية 
الحفظ وكيفية مواكبة أحدث التقنيات 
.واالبتكارات والخدمات والفرص



أفضل طريقة لبدء برنامج تعليمي عام للحفاظ عىل 
ي منط

 
قة المياه هي التعرف عىل أكبر مستخدمي المياه ف

ي الجزء األكبر من الجهد 
الخدمة واستهدافهم لتلف 

...(توصيل المواد ، المساعدة ، الرسائل ، إلخ )التعليمي 

اك وتثقيف الجمهور بشأن  إنشاء عملية إلعالم وإشر
القضايا المتعلقة بإدارة المياه وأهمية الحفاظ عىل 

(المياه

بناء الوعي والفهم العام-2



أدوات محددة لبناء الوعي العام والفهم للحفظ المياه-3

عرض إعالنات : 8األداة العامة 
الخدمة العامة ؛ العروض 
اإلذاعية والتلفزيونية 
.والمسموعة والمرئية

قدم ادوات : 7األداة العامة 
حفظ المياه ذاتية التعديل 

.لمستخدمي المياه

تنظيم األحداث : 6األداة العامة 
وي    ج لها مثل  الخاصة والب 
.معارض الحفظ أو ورش العمل

اح : 5األداة العامة  عرض أو اقب 
.متحدثي   لمنظمات المجتمع

عرض برامج : 4األداة العامة 
ي والخصم

التعديل التحديث 
ي ترتفع فيها نسبة 

لألجهزة الث 
.المياه

استخدم فاتورة : 3األداة العامة 

المياه كأداة تعليمية من الخط 

.األول .

إنشاء موقع : 2األداة العامة 
ي 
ويب تفاعىلي وغث 
.بالمعلومات

إنشاء منصب : 1األداة العامة 
 محىلي أو إقليمي 

موظفي  

ي استخدام Water Senseبرنامج يسىم  (EPA)لدى وكالة حماية البيئة األمريكية 
ن
والذي يحدد التقنيات واألجهزة ذات الكفاءة ف

ا ي تم اختبارها ميداني 
www.epa.gov/watersense. المياه والت 

(Georgia Environmental Protection Division)

http://www.epa.gov/watersense


امج : 4أداة المدرسة  رّوج لبر

.مدرستك

عرض : 3األداة المدرسية 

ي الحفاظ 
 
ات الميدانية ف الخبر

امج داخل  عىل المياه والبر

الفصل الدراسي لطالب رياض 

ي عشر 
 
.األطفال حث  الصف الثان

تقديم ورش : 2األداة المدرسية 

عمل تعليمية حول الحفاظ عىل 

.المياه للمعلمي   

تكوين : 1األداة المدرسية 

اكات مع مؤسسات التعليم  شر

العام

امج المدرسية-1 أدوات خاصة للطالب: البر
(Georgia Environmental Protection Division)



الخالصة

.أهمية الوعي العام واإلدراك لتحقيق استدامة المياه•
مشاركة توضيح األهداف العامة لتصميم وتنفيذ برنامج فعال لل•

.العامة
حفاظ يمكن استخدام العديد من األدوات لبناء الوعي العام وفهم ال•

.عىل المياه
اننا ومج• ي تثقيف أنفسنا وعائلتنا وجب 

 
تمعنا بأهمية علينا أن نبدأ ف

.المياه وطرق المحافظة عليها
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